Bijlage 1 (vraag 8 en vraag 9)
Op verschillende plekken in ons gebied hebben we nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd, zoals
hier in de Zuidpolder van Delfgauw. Zo’n natuurvriendelijke oever biedt een prettigere leefomgeving
voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Planten trekken verschillende kleine
waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan, die er voedsel kunnen zoeken, schuilen of
zich voortplanten. Zo zorgen waterplanten en –dieren samen voor een betere waterkwaliteit. Nu zijn
er ook bepaalde waterdieren, onder andere ganzen, die voedsel zoeken in de oever wel heel letterlijk
nemen. Zij trekken jonge planten uit net aangelegde natuurvriendelijke oevers en eten deze op.
Daarom beschermen we onze oevers met hekjes. Als de planten eenmaal goed zijn geworteld, is deze
bescherming niet meer nodig. Ganzen kunnen dan de planten niet meer uit de oever trekken.

Bescherming van Vispaaiplaats Vlaardingervaart Vlaardingen
Doordat de aangeplante pollen in eerste instantie opgegeten zijn door de ganzen, heeft Delfland om
de nieuw pollen gaas geplaats.
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Overlast door ganzen loopt de spuigaten uit
De groeiende populatie ganzen zorgt voor steeds meer problemen in de Rijnmond. Recreatiegebieden
raken vervuild, gewassen aangevreten en fietspaden onbegaanbaar door de ganzenpoep. Ook zijn er
risico's voor het vliegverkeer. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland wil het aantal ganzen in vijf jaar
met twee derde terugbrengen.
,,Er zijn echt veel te veel ganzen'', zegt een woordvoerster van de Faunabeheereenheid. In ZuidHolland zijn er 160.000 geteld. Het is een plaag, stelt jager Dirk-Jan Polak uit Rhoon. ,,De overheid
heeft de jacht op ganzen veel te lang verboden waardoor de populatie is geëxplodeerd.''
Ganzen zijn dol op gras en gebieden met veel water. De rivierendelta is een ideale uitvalsbasis voor de
plaagdieren. Ze eten het grasland kaal en vertrappen de natte gronden. De schade die de landbouw
lijdt is volgens Faunabeheer 'van een onaanvaardbaar hoog niveau'. Vorig jaar keerde het
Faunafonds in Zuid-Holland ruim een half miljoen euro uit voor schade aan gewassen. Veel boeren
melden hun strop echter niet omdat ze 300 euro moeten betalen om een financiële tegemoetkoming
te kunnen krijgen.
De grote ganzenpopulatie heeft ook gevolgen voor de volksgezondheid. De vogels poepen een kilo per
dag, hun uitwerpselen vol bacteriën komen terecht in recreatieplassen en op ligweiden en stranden.
Bewoners in buitengebieden hebben steeds vaker te maken met spekgladde wandel- en fietspaden.
Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid is een ander risico. In de klaverbladen bij verkeersknooppunten broeden ganzen
die laag overvliegen. Ook het vliegverkeer loopt gevaar. Tot nu toe is op Rotterdam The Hague
Airport één aanvaring tussen ganzen en een vliegtuig geconstateerd. Gevreesd wordt echter voor
'Schipholtoestanden' met meerdere botsingen per jaar. Niet voor niets is Natuurmonumenten
verzocht om Polder Schieveen, ten noorden van de Rotterdamse luchthaven, zo in te richten dat
ganzen er niet willen verblijven.
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